Der en mange opgaver på nausten
10. april 2021

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Der er meget der skal laves, så da der var lovet godt vejr lørdag blev vi
enige om at mødes og fortsætte med opgaverne.
Vi var 8 der mødtes ved ti-tiden og efter en kop kaffe og en snak gik vi
igang.

Den nye bålplads blev
indviet med en god
gang røg til Peter.

Broen har det mildest talt skidt og skal bygges op fra starten. Desværre
havde vi kun små waders, så det var kun Jens der kunne gå i vandet.
Nogle af brofagene er meget dårlige så dem skilte vi ad.
Vi fik ryddet op i det gamle træ der skal køres væk så der er ryddeligt
ved nausten.

Malerholdet i fuld gang.

Et hold gik igang med oliering af Ottar indvendig, så nu er det klar.
Det er besluttet at stødlisten på rælingen skal være grøn og en “maler”
gik igang med først at give den grundmaling og derefter grøn maling nøj hvor bliver hun flot.
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Vi manglede 4 bolte til et par klamper, de bliver fremskaffet til næste
arbejdsdag og så mangler der kun bundmaling før hun kan søsættes.
Men, vi mangler lige broen.

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg
Broen trænger virkelig til
en større omgang.

Så fik vi bålstedet gravet frem og lagt nye bjælker rund om. En svellebænk var ved at gå over i historien (rådden), der fik vi lagt en ny planke på, så nu er det bare fint.
Så fik vi besøg ef et par der var ude at gå. De bor i nærområdet, men
kendte ikke rigtig noget til skibslaget. Det fik vi hurtigt gjort noget ved forhåbentlig ser vi dem igen - vi mangler stadig folk i lokalområdet.
Der blev også lavet frokost der blev nydt på bænken udenfor - der er
stadig restriktioner der skal overholdes.

Så var der frokost til det
arbejdende folk

Det blev atter en hyggelig dag og plads til både arbejde og det sociale.
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Planlægning
- Det blev besluttet at fortsætte onsdag 14. april kl. 10.00 - 15.00.
- Det blev besluttet at udskyde søsætningen i 2 uger, da vi først skal
have broen klar.
- Vi bibeholder lørdag 17. april som arbejdsdag fra kl. 10.00.

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg
Hun bliver bare så flot!

Med sikker hånd påførte
Ingrid den grønne maling.

Opgaver
- bro, bro og bro.
- Køre affald væk
- Slå græs
- Montere klamper på Ottar
Men husk! Der er stadig restriktioner, så ingen fremmøde uden
tilmelding til Nicole!

Skibslagshilsen
Steen Weile
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